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v a r k e n s h o u d e r i j

 ZEVENTIEN van de 27 Euro-
pese lidstaten voldoen nog 

niet aan de verplichte groeps-
huisvesting van zeugen. Dat 
blijkt uit de laatste inventarisa-
tie van de Europese Commis-
sie, na overleg van de raad van 
EU-landbouwministers vorige 
week in Brussel. In Nederland 
voldoet 2 procent van de be-
drijven nog niet aan de ver-
plichte groepshuisvesting van 
zeugen. 

 Opmerkelijk is dat in Duits-
land ruim een kwart van de 
zeugenbedrijven nog niet is 
omgeschakeld. In het grootste 
productieland van varkens in 
de EU voldoet slechts 73 pro-
cent van de zeugenbedrijven 
aan de huisvestingsregel. Het 
percentage in Frankrijk is 72, 
in Ierland is dit 82 en in Dene-
marken voldoet 94 procent van 
de zeugenbedrijven aan de eis. 

 De Europese Commissie laat 
weten dat van de 13 miljoen 

VAN DE 13 MILJOEN ZEUGEN IN DE EU WORDT DRIEKWART GEHOUDEN IN EEN GROEP. EEN 
ACHTERBLIJVER IS DUITSLAND , DAAR IS 73 PROCENT VAN DE BEDRIJVEN OMGESCHAKELD.

Driekwart van zeugen leeft in groep

zeugen in Europa inmiddels 75 
procent in groepshuisvesting 
wordt gehouden. Eurocommis-
saris Tonio Borg van voedsel en 
consumentenbelangen kondig-
de aan vanaf volgende maand 
stappen te ondernemen tegen 

lidstaten die niet aan de voor-
schriften voldoen. Hij dreigt 
ook met marktmaatregelen.

Ophef in Groot-Brittannië
Vooral de Britse minister van 
voeding en plattelandszaken 

Owen Paterson is ontzet dat zo 
veel landen nog niet aan de ei-
sen voldoen. In Groot-Brittan-
nië geldt de verplichte groeps-
huisvesting al sinds 1999. Om 
die reden maken de Britten 
veel ophef over de aanhouden-
de invoer van zogenoemd ille-
gaal varkensvlees. De Britten 
hoopten dat per 1 januari de 
productieomstandigheden 
voor alle lidstaten gelijk zou-
den zijn. 

 De tien landen die volledig 
aan de groepshuisvestingseis 
voldoen zijn: Oostenrijk, Bul-
garije, Estland, Letland, Litou-
wen, Luxemburg, Roemenië, 
Slovakije, Zweden en het Ver-
enigd Koninkrijk. 

 Sinds 1 januari is het in Eu-
ropa verplicht om zeugen 30 
dagen na inseminatie in 
groepshuisvesting te houden.  
Voor Nederland is dit verplicht 
vanaf vier dagen na insemina-
tie van zeugen .■

Sinds 1 januari is groepshuisvesting van drachtige zeugen ver-
plicht in alle 27 EU-lidstaten. FOTO: HENK R ISWICK

HET PRODUCTSCHAP VEE EN VLEES GEEFT ELK JAAR DE 
MARKTAANDELEN VAN DE GROTE SLACHTERIJEN  VRIJ.

Productieaandeel van Vion daalt 
in 2012 onder 50 procent 
 Vion Food Nederland slachtte 
in 2012 bijna 7 miljoen var-
kens, blijkt uit cijfers van het 
Productschap Vee en Vlees. Het 
aandeel van Vion in het totaal 
aantal slachtingen in Neder-
land komt daarmee voor het 
eerst onder de 50 procent uit 
(zie tabel). 

In 2006 had Vion nog een 
productieaandeel van 61 pro-
cent. In totaal werden in 2012 
ongeveer 14,2 miljoen varkens 
geslacht. Ten opzichte van 
2005 leverde Vion ongeveer 
1,5 miljoen slachtingen en 10 
procentpunt marktaandeel in. 
Vion Food Nederland had in 
2005 een aandeel van 59 pro-
cent. Vergeleken met 2011 
slachtte Vion in 2012 ongeveer 

0,5 miljoen varkens minder. 
In het afgelopen jaar trof 

Vion al maatregelen door de 
daling; begin 2012 werd de 
slachterij in Druten (Gld.) ge-
sloten, terwijl dit voor het eind 

van het jaar was gepland. De 
slachterij had een capaciteit 
van ongeveer 20.000 slachtin-
gen per week. Het totale aantal 
slachtingen in Nederland 
schommelt jaarlijks tussen 14 
en 14,5 miljoen.  

Aandeel nummer 2 stijgt
Van Rooi Meat blijft de stijgen-
de lijn in marktaandeel voort-
zetten. De tweede slachterij 
van Nederland had in 2012 een 

aandeel van 17 procent, onge-
veer 2,4 miljoen slachtingen. 
Dat zijn er ongeveer 100.000 
meer dan in 2011. Het produc-
tieaandeel steeg van 16 pro-
cent in 2011 naar 17 procent in 
2012. Het totale aantal slach-
tingen in Nederland was onge-
veer 300.000 stuks minder in 
2012 ten opzichte van 2011.

Bij de andere slachterijen 
bleef het marktaandeel nage-
noeg gelijk. Ook in absolute 
aantallen. De derde slachterij, 
Compaxo, verwerkte zo’n 1,4 
miljoen varkens. Hilckmann en 
Westfort slachtten beide onge-
veer 1,14 miljoen varkens in 
2012. In 2005 was het aantal 
slachtingen respectievelijk 
1 miljoen en 720.000. Westfort 
schaalde dus naar verhouding 
flink op. Gosschalk heeft in 
2012 ongeveer 430.000 var-
kens geslacht, nagenoeg even-
veel als in 2011. Ten opzichte 
van 2005 leverde Gosschalk 
bijna 300.000 slachtingen in. ■

Van Rooi 
Meat heeft 
het pro-
ductieaan-
deel van de 
Nederland-
se slach-
tingen 
opnieuw 
weten te 
verhogen. 
Het was in 
2012 17 
procent.

Vion blijf dalen en Van Rooi stijgt
aantal slachtingen × miljoen, aandeel in %
 2005 2010 2011 2012
 slachtingen 14,4 14,0 14,5 14,2
 Vion 59 53 51 49
 Van Rooi Meat 4 12 16 17
 Compaxo 8 10 10 10
 Hilckmann 7 8 8 8
 Westfort 5 7 7 8
 Gosschalk 5 4 3 3
 overige 12 6 5 5

bron: Productschap Vee en Vlees


